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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Criminaliteit en rechtsstaat

Maximumscore 2
1 ■ Twee van de volgende:

• aantasting van het rechtsgevoel / verlies van vertrouwen in de rechtshandhaving
• gevoelens van onveiligheid / vrees om ’s avonds op sommige plaatsen de straat op te gaan 
• verlies van vertrouwen in medemens en maatschappij
• de rechtsstaat wordt bedreigd: gevaar voor eigenrichting

per gevolg

Maximumscore 3
2 ■ Drie van de volgende:

• Niet duidelijk wordt, of de aangiftebereidheid in de loop der jaren toe- of afneemt (onder
invloed van af- of toename van gevoeligheid voor geweldsvormen).

• Minder zichtbare vormen van straatgeweld (verbaal straatgeweld, intimidatie) komen
minder gemakkelijk ter kennis van de politie.

• Selectief opsporingsbeleid (op vrijdagavond na cafésluitingstijd) beïnvloedt de cijfers.
• Cijfers moeten worden gekoppeld aan demografische gegevens als groei bevolking en

leeftijdsopbouw.

per reden

Maximumscore 4
3 ■ • De sociale leertheorie of aangeleerd-gedrag-theorie

• toelichting: bijvoorbeeld in gezin of de jeugdgroep worden inadequate reactiepatronen op
standaardsituaties aangeleerd. (In ’reactie- en motivatie-opvoedingsprogramma’s’ moeten
de jeugdigen geherprogrammeerd worden)

• De biologische-psychologische of socio-biologische theorieën
• toelichting: een gebrek aan sociaal-emotionele intelligentie zou dan aangeboren kunnen zijn
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Maximumscore 3
4 ■ Drie van de volgende:

• sterk toegenomen welvaart
• meer vrije tijd 
• toenemen van individualisering
• afnemen van het gezag van de overheid
• afnemen van de betekenis van maatschappelijke bindingen (gezin, school, kerk en

dergelijke)
• afnemen van de (informele) sociale controle

per ontwikkeling

Maximumscore 3
5 ■ Goede antwoorden zijn (één van de volgende voorbeelden):

• Meer politie bevordert de pakkans en hiervan gaat een preventieve werking uit,
aanbeveling: meer politie op straat tijdens sluitingsuren van cafés.

• Meer functioneel toezicht voorkomt ongewenst groepsgedrag, aanbeveling: de gemeente
zal op grond hiervan convenanten met caféhouders moeten afsluiten over een actievere
rol van kroegbazen.

• Anonimiteit bevordert straatgeweld, aanbeveling: camera’s in de binnenstad opstellen.
• Gebrek aan sociale controle bevordert straatgeweld, aanbeveling: aanpassing van de

bebouwde omgeving ter bevordering van sociale veiligheid/zichtbaarheid.

Maximumscore 3
6 ■ De kern van een goed antwoord is:

De criminaliteit die voorkomen wordt door een efficiënt preventief politieoptreden, komt
per definitie niet in (ophelderings-)cijfers tot uitdrukking.

Maximumscore 2
7 ■ Twee van de volgende:

• de behoefte aan genoegdoening aan de slachtoffers/nabestaanden
• afschrikking naar anderen
• handhaving van de rechtsorde (het voorkomen van eigenrichting na uitzitten van de straf)
• beveiliging
• speciale preventie

per doel van een straf

Maximumscore 3
8 ■ Voorbeeld van een goed antwoord:

• Omwille van de rechtsbescherming (tegen willekeurig optreden van de overheid) zijn in de
wet de rechten van de verdachte vastgelegd

• Eén van die rechten is bijvoorbeeld het recht van de verdachte om te zwijgen. Dit
bemoeilijkt de rechtsgang en de waarheidsvinding en is dus in strijd met de belangen van
het slachtoffer 

Maximumscore 3
9 ■ In het standpunt moet het spanningsveld tussen rechtshandhaving (een berechting van een

strafbaar feit) versus rechtsbescherming (bescherming van verdachte burger tegen
oneerlijk optreden van justitie) duidelijk gemaakt worden.
Een voorbeeld van een goed antwoord is:
het dilemma: stemt het meer met de rechtvaardigheid overeen (wegens gebrek aan bewijs)
twee mensen van wie één, maar men weet niet wie, het gedaan heeft, daarvoor niet te
straffen, dan twee mensen te straffen van wie het zeker is dat één, maar men weet niet wie,
het niet gedaan heeft.

9 00011 CV25 4 Lees verder

Antwoorden Deel-
scores

1

1

1

2

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



Maximumscore 4
10 ■ Een voorbeeld van een goede uitleg is:

• Enerzijds is de Minister van Justitie als hoofd van het Ministerie van Justitie (waarvan het
OM onderdeel uitmaakt) politiek verantwoordelijk voor het werk van het OM (en kan
aanwijzingen geven in strafzaken) 

• Anderzijds behoren de openbare aanklagers tot de rechterlijke macht en delen in de
onpartijdigheid/onafhankelijkheid die daar bij hoort; het OM is in dat opzicht een niet-
politiek orgaan

Maximumscore 3
11 ■ Goede antwoorden zijn (één van de volgende voorbeelden):

• In de klassieke stroming over de rechtvaardiging van straffen wordt de mens
verantwoordelijk geacht voor zijn eigen gedrag en gezien als een rationeel handelend
wezen. Een mens is dus alleen verantwoordelijk te stellen voor zijn eigen daden en
verdient geen (collectieve) straf voor de daad van een ander.

• Het meedoen met en zich ook vervolgens in de loop van het gevecht niet onttrekken aan
het groepsgedrag, kun je ook opvatten als een rationele keuze: een besluit om de kicks (of
andere voordelen) te doen prevaleren boven de vooraf bekende risico’s van een
ongelukkige afloop met alle gevolgen van dien. De persoon verdient voor deze keuze straf,
en de eventuele wetswijziging zal dan niet in strijd zijn met de klassieke theorie.

Maximumscore 2
12 ■ Eén van de volgende:

• Tijdens een rechtszitting zou in openbaarheid (door de onafhankelijke rechter) voor
iedereen duidelijk gemaakt kunnen zijn, dat er onvoldoende bewijs was. Nu blijft, bij
seponering, rond de vierde verdachte de mogelijkheid open dat hij misschien de dader was.

• Bij seponering vindt er geen nader onderzoek plaats, bij vrijspraak is er wel een nader
onderzoek geweest

• Bij seponering is geen hoger beroep mogelijk, bij vrijspraak kan de Officier van Justitie in
beroep gaan.

• Bij seponering wordt geen uitspraak over de schuldvraag gedaan, bij vrijspraak wel.

■■■■ Opgave 2 Multiculturele samenleving

Maximumscore 2
13 ■ Twee van de volgende:

• EU-burgers
• gezinsleden in het kader van gezinshereniging
• in het kader van gezinsvorming 

per categorie
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Maximumscore 4
14 ■ Verschijnselen voor het niet goed verlopen van integratie zijn (twee van de volgende

voorbeelden):
• De werkloosheid onder etnische achterstandsgroepen is veel hoger dan onder

vergelijkbare Nederlandse groepen.
• In het onderwijs hebben etnische achterstandsgroepen nog steeds een achterstandspositie.
• De waardenstelsels en opvattingen van etnische achterstandsgroepen hebben slechts

weinig toegang tot het openbare leven (media).
• De betrekkelijk grote criminaliteit onder leden van sommige etnische groepen.
• De slechte huisvesting in oude wijken van grote steden.

per verschijnsel 

Verschijnselen voor het wel goed verlopen van integratie zijn (twee van de volgende
voorbeelden):

• Langzamerhand verschijnen op de arbeidsmarkt meer mensen uit een etnische groep met
een goede opleiding.

• Leden van etnische groepen gaan meer deelnemen aan activiteiten van organisaties als
politieke partijen.

• Leden van etnische groepen worden meer gewaardeerd bij culturele activiteiten.
• Meer leden van een etnische minderheid beginnen een eigen bedrijf.

per verschijnsel

Maximumscore 4
15 ■ • Een scherper toelatingsbeleid: het VVD-standpunt dat de kosten van het asielbeleid de

collectieve lastendruk verhogen 
• Bestrijding van discriminatie: de VVD kent een groot belang toe aan de rechtsstaat/rol van

de overheid met betrekking tot de openbare orde

Maximumscore 3
16 ■ Voorbeelden van goede antwoorden zijn:

• Het uitgangspunt gelijkwaardigheid want ieder mens heeft basisrechten.
• Het uitgangspunt opkomen voor de zwakkeren in de Nederlandse en mondiale samenleving.

Maximumscore 3
17 ■ • Het assimilatiemodel

• toelichting: In het assimilatiemodel moeten nieuwkomers de cultuur van het vestigingsland
zo veel mogelijk overnemen. De opstellers van de migratienota beargumenteren hun rem
op de toelating met een beroep op het belang van een snelle integratie (die alleen maar
bereikt kan worden als de toelating wordt beperkt)

of:

• Het model van de multiculturele samenleving
• toelichting: integratie van vreemdelingen in de Nederlandse samenleving en het tegengaan

van discriminatie past ook binnen het model van de multiculturele samenleving

Maximumscore 2
18 ■ Twee van de volgende voorbeelden:

• toename van aantallen asielzoekers
• vluchtelingenverdrag van Genève
• toelatingsbeleid van andere EU-landen

per factor
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Maximumscore 6
19 ■ het standpunt

• verwerking van een maatregel op sociaal-economisch gebied zoals:
bedrijven stimuleren meer leden van etnische minderheden in dienst te nemen / positieve
actie

• verwerking van een maatregel op sociaal-cultureel gebied zoals onderwijsvoorrangsbeleid
(toekennen van extra middelen) / opstapprojecten / schakelklassen / speciale taallessen /
intercultureel onderwijs / grondrechten gelden ook voor buitenlanders (onder andere
stemrecht op lokaal niveau)

Een voorbeeld van een goede argumentatie dat het VVD-voorstel wel bijdraagt tot
integratie is:

• Leden van etnische achterstandsgroepen worden nu niet meer als aparte groep behandeld
en dat draagt ertoe bij dat ze sneller geaccepteerd worden door de autochtone bevolking.
Het voeren van positieve actie (sociaal-economisch) en het geven van speciale lessen aan
allochtonen (sociaal-cultureel), zou hen in een uitzonderingspositie plaatsen.

Een voorbeeld van een goed antwoord dat het VVD-voorstel niet bijdraagt aan integratie
is:

• Leden van etnische achterstandsgroepen hebben een dermate grote achterstandspositie
dat zij op eigen kracht er nog heel lang over zullen doen om te integreren in onze
samenleving. De overheid moet de werkloosheid onder allochtonen mede bestrijden met
speciale wetten die de werkgevers dwingen allochtonen in dienst te nemen (sociaal-
economisch). Voor het verwerven van een goede startkwalificatie op de arbeidsmarkt is
het noodzakelijk dat de overheid extra geld ter beschikking stelt aan scholen waar veel
allochtone leerlingen zitten (sociaal-cultureel).

Maximumscore 3
20 ■ • A: wordt niet gesteund door het cijfermateriaal

• B: wordt wel gesteund door het cijfermateriaal uit grafiek 1
• C: wordt wel gesteund door het cijfermateriaal uit grafiek 3

Maximumscore 3
21 ■ Een voorbeeld van een goede argumentatie is:

Er is geen sprake van één allochtone cultuur die de Nederlandse cultuur kan bedreigen,
maar van veel verschillende allochtone culturen. De allochtonen zullen zich geleidelijk
aanpassen aan de Nederlandse cultuur, zoals de geschiedenis al herhaaldelijk heeft laten
zien. Bovendien is de „Nederlandse cultuur” steeds onderhevig aan buitenlandse invloeden.
Hoewel veel mensen asiel aanvragen in Nederland, worden er veel afgewezen; het aantal
asielzoekers dat is afgewezen is groter dan het aantal dat is toegelaten (grafiek 3).

■■■■ Opgave 3 Politieke besluitvorming

Maximumscore 2
22 ■ • Een pressiegroep komt op voor deelbelangen / richt zich op een specifiek terrein;

citaat: „overmatige subsidiëring zou ertoe kunnen leiden dat de overheid deelbelangen
gaat bevorderen” / „Zo verzet men zich tegen de aanleg van de vijfde Schipholbaan”

• Een pressiegroep richt zich alleen op beïnvloeding van de politiek / streeft geen politieke
verantwoordelijkheid na;
citaat: „Belangengroepen zijn belangrijk voor het openbaar debat en houden de politiek
wakker” / „keert Milieudefensie zich keer op keer tegen projecten die politieke steun
hebben”
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Maximumscore 3
23 ■ • De pluralisme-theorie

• toelichting: in alinea 2 staat dat de milieu-arena aanzienlijk groter is dan de parlementaire
vergaderzalen. Hiermee geeft de schrijver aan dat meer groepen in de samenleving, zoals
Milieudefensie, invloed uitoefenen op het milieubeleid

Maximumscore 2
24 ■ Eén van de volgende:

• de openbaarheid van bestuur (de minister moet volledige informatie leveren)
• tegengaan van willekeur door overheidsbesluiten

Maximumscore 2
25 ■ Machtsbronnen van de Tweede Kamer zijn:

• steun (kiezers) / legitimiteit
• de (grond)wet

Indien twee machtsbronnen zijn genoemd
Indien één machtsbron is genoemd

Machtsbronnen van Milieudefensie (twee van de volgende):
• steun (achterban)
• deskundigheid
• gezag
• financiële middelen / geld

Indien twee machtsbronnen zijn genoemd
Indien één machtsbron is genoemd

Maximumscore 2
26 ■ • uitvoerfase

• toelichting: Hoogervorst maakt bezwaar tegen verzet van pressiegroepen tegen de
uitvoering van besluiten die door de meerderheid van de Tweede Kamer zijn genomen 

Maximumscore 3
27 ■ Een voorbeeld van een goed antwoord is:

Burgers kunnen door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid de juistheid van
democratisch genomen besluiten ter discussie stellen. De uitvoer (het besluit) krijgt
wellicht zoveel reacties (feedback) dat er een nieuwe invoer komt, die tot doel heeft het
eerder genomen besluit te wijzigen.

Maximumscore 3
28 ■ • De gewenste machtsverdeling in de samenleving

• In de teksten gaat het over welke instelling uiteindelijk de beslissingen neemt. In tekst 10
ligt het primaat bij de volksvertegenwoordiging, in tekst 11 wordt een grote rol voor
pressiegroepen bepleit

Opmerking
Ook goed mag gerekend worden de gewenste sociaal-economische ordening: In tekst 11
wordt in die ordening expliciet rekening gehouden met het milieu, in tekst 10 niet.

Maximumscore 3
29 ■ • Liberalen zijn voorstander van een geringe rol van de overheid

• Hoogervorst is ook van mening dat de overheid meer aan het particuliere initiatief moet
overlaten/beklemtoont het belang van maatschappelijke organisaties
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Maximumscore 2
30 ■ • De term maatschappelijk middenveld wordt meestal door de christen-democraten gebruikt

• Deze term past bij het uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid, waarbij eerst
maatschappelijke organisaties (het maatschappelijk middenveld) hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarna volgt pas de overheid

Maximumscore 3
31 ■ Voorbeelden van goede antwoorden:

• Ik ben het met de stelling eens
• In een parlementaire democratie is er voldoende gelegenheid voor organisaties om zich te

laten horen. Het is echter niet juist dat particuliere instellingen geld, dat zij krijgen van de
overheid, gebruiken om dezelfde overheid tegen te werken. Dat zou ten koste gaan van de
efficiëntie van het politieke systeem (geen lange en ondoorzichtige procedures)

• Ik ben het met de stelling niet eens
• In onze parlementaire democratie neemt het parlement soms een besluit tegen de wil van

de meerderheid van de bevolking. Dit tekort aan democratisch gehalte zou aangevuld
kunnen worden door particuliere organisaties volledig in staat te stellen bezwaren die bij
grote groepen in de bevolking leven onder de aandacht te brengen (besluitvorming
weerspiegelt vaak niet wat er onder grote groepen in de samenleving gevoeld wordt).
Liever een langere procedure met goede besluiten, dan een snellere/efficiëntere met
resultaten waarmee veel burgers ongelukkig zijn
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